
521 

y 

ριξιν αυτής εντός της εν τη ρηθείση γνωστοποιήσει καθοριζομένης 
προθεσμίας' 

Και επειδή ουδεμία ένστασις υπεβλήθη κατά της σκοπούμενης απαλ
λοτριώσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας' 

Και επειδή, λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών εν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμον όπως ή ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθή 
διά τους έν τη είρημένη γνωστοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς' 

Κα! επειδή το Ύπουργικόν Συμβούλιον έ'χει εγκρίνει τήιν ώς εϊρηται 
απαλλοτρίωσα/ της ακινήτου ιδιοκτησίας : 

Διά ταύτα, ή Άπαλλοτριοΰσα 'Αρχή, ενασκούσα τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εϊς αυτήν δυνάμει τοΟ άρθρου 6 του περί 'Αναγκαστι
κής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου, διά τοΰ παρόντος διατάττει τήν άπαλ
λοτρίωσιν της ακινήτου 'ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών του ρηθέν
τος Νόμου. 

Έγένετο τη 22α 'Ιουλίου 1971. 

'Αριθμός 587 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του" χωρίου Όρμήδεια δυνάμει τοΰ άρθρου 30(1) 

Ή 'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Όρμήδεια της 'Επαρ
χίας Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου 
χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο 'Ε<ΡΐμεΡ1(; 
Γ\ ι ~ ι <r\ -'<ζ /τ ^\ ν *» Κυβερνήσεως 

προμηθείας του χωρίου Ορμήδεια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του παράρτημα 
1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Ύδοατοπρομηθείας Τρίτον : 
τοΰ χωρίου Όρμήδεια Κανονισμών τοΰ 1962 οΐτινες όμοΰ μετά των 12.4.1962. 
παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας 
τοΰ χωρίου Όρμήδεια Κανονισμοί τοΰ 1962 και 1971. 

2. Έ ν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς ή φράσις «οί βασικοί Κανόνι Έφημερίς 
σμοί» σημαίνει τους έν τή ύπ' αριθμόν 177 γνωστοποιήσει τη δήμο Κυβερνήσεως 
σιευθέίση έν τω Τρίτω Παραρτήματι της εφημερίδος της Κυβερνή TpirovT1^ 
σεως της 12ης 'Απριλίου 1962 περί Ύδοττοπρομηθείας τοΰ χωρίου ι.π.ΐ950. 
Όρμήδεια Κανονισμούς τοΰ 1962 διά τών όποιων οί περί Ύδατοπρο
μηθείας τοΰ χωρίου Έληά Κανονισμοί τοΰ 1950 έθεωρήθησαν,, μεθ' 
ώρισμένων προσαρμογών και τροποποιήσεων ώς Κανονισμοί εκδο
θέντες ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας τοΰ χωρίου Όρμήδεια. 

3. Οί Κανονισμοί 2, 10. 12 και 13 τών βασικών Κανονισμών δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν τω κάτωθι Δελτίω εκτι
θεμένων Κανονισμών, αντιστοίχως. 

ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Κανονισμός 3) 

Κανονισμός 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, έκτος έάν το κεί
μενον άλλως άπαιτη— 
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«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της Επαρχίας Λάρνακος και 
περιλαμβάνει τον Βοηθόν "Επαρχον της Επαρχίας αυτής

«Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας» σημαίνει την Έπιτροπήν Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Όρμήδεια' 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ύδατοπρομηθείας Χωρίων (Οικιακοί 
Σκοποί) Νόμον, ώς οδτος ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή" 

«Χωρίον» σημαίνει το χωρίον Όρμήδεια" 
«Ύδατοπρομήθεια» σημαίνει τα μέσα προμηθείας δδατος δι' 

οικιακούς σκοπούς, τα όποια χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται 
συμφώνως τω Νόμω εις το χωρίον Όρμήδεια και περιλαμβάνει 
δλα τα φρέατα, διατρήσεις, δεξαμενάς, ύδατοφράκτας,, φράκτας 
ποταμίων υδάτων, στέρνες, κιστέρνες, σήραγγες, νερολάκκους, 
αγωγούς ύδατος, υδραγωγεία,, μεγάλους υδραγωγούς σωλήνας, 
σωλήνας, πηγάς, νεροδέτες, βαλβίδας, αντλίας, αύλακας, μηχανάς 
καί άλλα κτίσματα ή μέσα χρησιμοποιούμενα ή κατασκευαζόμενα 
δια τήν άποθήκευσιν, μεταφοράν, προμήθειαν, διανομήν, καταμέ
τρησιν ή διακανονισμόν του ύδατος τής τοιαύτης ύδατοπρομηθείας' 

«"Υδωρ» σημαίνει το ϋδωρ τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας. 

Κανονισμός 10. Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος οιασδήποτε οικίας ή οική
ματος εφοδιασμένου δι' ύδατος θα πληρώνη φόρον, όριζόμενον ε'ις 
έκάστην περίπτωσιν ύπό τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα λίρας κατ' έτος ή μέρος τούτου. Νοείται δτι ή 
'Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας δύναται νά προβαίνη εϊς έγκατάστοτσιν 
μετρητών ύδατος ή άλλων μέσων καταμετρήσεως του ύδατος δια 
τήν καταμέτρησιν του ύδατος, το όποιον παρέχεται εις οίοα/δήποτε 
ο'ικίαν ή οίκημα, εϊς έκάστην δε περίπτωσιν ό φόρος δστις θα πλη
ρώνηται ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τούτων θα όρίζηται ύπό τής 
'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας, τή έγκρίσει του Έπαρχου, δια δημο
σίας γνωστοποιήσεως εντός του χωρίου, εν ουδεμία δμως περιπτώσει 
θα ύπερβαίνη τα £0.250 μίλς κατά τόννον. 

Κανονισμός 12. Καθ' εκαστον έ'τος ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθέίας 
θα όρίζη όμοιόμορφον φόρον μή υπερβαίνοντα τάς £4 ό όποιος θά 
πληρώνεται ύφ' εκάστου ο'ικοδεσπότου του χωρίου ουχί βραδύτερον 
τής 31ης Δεκεμβρίου του αύτου έτους διά τήν συντήρησιν τής Ύδα
τοπρομηθείας. 

Κανονισμός 13. Ουχί βραδύτερον τής 1ης Μαίου εκάστου έτους, 
ή 'Επιτροπή Ύδατοπρο μη θείας θά αναρτά ή θά ενεργή άνάρτησιν 
εις δύο περίοπτα μέρη του χωρίου γνωστοποιήσεως υπογραφομένης 
ύπό του Προέδρου τής 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείάς, ήτις θά ανα
φέρεται ε'ις τόν ορισθέντα διά το έτος φόρον. 

Έξεδόθησοα/ τή 6η 'Ιουλίου 1971 

Οι ώς άνω' Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Έπαρχου Λάρνακος. 
(Υ.Ε. 237/60.) 

'Αριθμός 588 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τής Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Λεονάρισσος δυνάμει του άρθρου 30 

Ή Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Λεονάρισσος,; ενα
σκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας ε'ις αυτήν δυνάμει του άρθρου 


